Voorbeeld
Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Emmense Wereldwinkel
Wereldwinkel Emmen
857.818.971

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Nooorderplein 107
7811GM
Emmen
0591-346219
info@wereldwinkelemmen.nl
www.wereldwinkelemmen.nl

Ons bestuur

Anna de Boer
Marchien Van der Werf
Aly Klaar

Onze doelstelling

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Emmen is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Emmen vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

2019 zijn de volgende activiteiten verricht.
In 2019 hebben we aan verschillende markten, kerstmarkten en fairs deelgenomen. Ook hebben we meerdere kerstpakketten kunnen leveren aan
diverse bedrijven.

voorzitter
secretaris-penningmeester
PR medewerker

of kan opgevraagd worden bij info@wereldwinkelemmen.nl
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over de periode 1 januari t/m 31 december 2019
of kan opgevraagd worden bij penningmeester@wereldwinkelemmen.nl
Staat van baten en lasten 1 januari t/m 31 december 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

56.698
41.436
15.262

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

607
14.802
6.451
-6.598

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

10.353

3.755

Balans 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2019
0
7.207
0
990
1.528
0
2
9.727

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
herwaardering voorraden
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

9 februari 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

WN-ANBI-gegevenssjabloon 2019.xlsx

31-12-2019
3.755
0
0
4.911
0
801
260
9.727

